Mestni svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 119 F: 04 2373 106
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si
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ZAPISNIK
16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 3. 6. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka
15 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec.
Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Janez Černe, Irena
Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Andreja
Kert, Robert Kranjec, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan,
Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr.
Neven Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin
Traven, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan.
Svojo odsotnost je opravičil Iztok Jenko, mag..
Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko
Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske
zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor,
Marko Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Sektorja za
projekte, Sašo Govekar – vodja Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje in Vid Krčmar –
strokovni sodelavec Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje, Eva Mlakar – vodja Skupne
notranje revizijske službe, Martin Raspet – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana
Kocijančič – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Milena Bohinc – strokovna sodelavka v
Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti.
Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidovič – članica Nadzornega odbora, Ivo Bajec – član Nadzornega odbora,
Matjaž Berčon – direktor Komunale Kranj, Anton Pogačnik – Komunala Kranj.
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 22 svetnic in svetnikov ter, da je
s tem mestni svet sklepčen.
Mestni svet je obvestil, da bo glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS in sicer z dvigovanjem rok.
Preverjali bodo sklepčnost, glasovali za in proti. Razpravljali bodo za govorniškim odrom. Govorec naj se predstavi
z imenom in priimkom.
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Vsako uro bo župan zaradi zagotovitve razkuževanja in zračenja odredil 10 minutni odmor. V tem času naj se
svetnice in svetniki razporedijo po hodnikih.
Župan Matjaž Rakovec je seznanil mestni svet, da 179. člen Poslovnika Mestnega sveta določa, da se v izrednih
razmerah, ko je delovanje sveta ovirano dopustna odstopanja od postopku in načina delovanja sveta, ki jih
določata statut in poslovnik. Odstopanja je tako možno tudi glede javnosti dela sveta.

Župan Matjaž Rakovec seznani katero gradivo je bilo posredovano na mizo, in sicer:
 Poročilo o izvršitvi sklepov 15. redne seje
 Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije
 Odgovor na svetniško vprašanje
 Z dnevnega reda kot predlagatelj je predlagal umik 9. točke: Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom
mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih
skupnosti v Mestni občini Kranj, zaradi pripomb Statutarno pravne komisije in Komisije za finance in
premoženjska vprašanja. Ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH; 31 ZA, 0 PROTI).



K 2. točki dodatna Kadrovska zadeva D. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet zavoda
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj.
Predlagam, da se zadeva uvrsti na dnevni red in dajem na glasovanje sklep: »Na dnevni red se uvrsti dodatna
Kadrovska zadeva D.«

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH; 32 ZA, 0).


K 3. točki dodatna Premoženjska zadeva: Dopolnitev pridobivanja načrta nepremičnega premoženja Mestne
občine Kranj.
Predlagam, da se zadeva uvrsti na dnevni red in dajem na glasovanje sklep: »Na dnevni red se uvrsti dodatna
Premoženjska zadeva B.«

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH; 32 ZA, 0).



K 4. točki vlaga amandma k 25. členu predloga Statuta MOK
Za odloka pri 5. in 7. točki najavi predlog za skrajšani postopek.

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je dal v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1.

Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13. 5. 2020 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - predlog
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – osnutek predlog za skrajšani postopek
6. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – prva obravnava
7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona
Jenka Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek
8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj – osnutek – predlog za skrajšani
postopek
9. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 – Zgornje Bitnje, na funkcionalnih enotah
FeS1/1 in FeS1/2
10. Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj
11. Trajnostno energetsko-podnebni načrt Gorenjske
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12.
13.
14.
15.

Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za l. 2019
Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2019 z oceno varnostnih razmer
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj v letu 2019
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH; 32 ZA, 0 PROTI).

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 13. 5. 2020 TER
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Poročilo o izvršitvi sklepov 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne
uprave.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13. 5. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KULTURO IN ŠPORT
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.
V razpravi je sodeloval Tomaž Ogris.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Gašperju Petercu se potrdi mandat za člana Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 29 ZA, 2 PROTI).

B. IMENOVANJE NADZORNEGA SVETA KOMUNALE KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.
V razpravi sta sodelovali Ana Štromajer in Irena Dolenc.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji

SKLEP:
V Nadzorni svet Komunale Kranj, javno podjejte, d.o.o. se imenujejo: Dr. Ciril Kafol, Nejc Koprivšek, Gregor
Tomše in mag. Igor Velov. Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 5 NI GLASOVALO).
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C.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA KRANJ

Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža se imenujejo: Elvis Brandič,
Tony Del Fabro in Sonja Mašić. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu.«
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 31 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).
D. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna se imenujejo: Gorazd
Bajd, Marko Petrić in Ksenija Zupan. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu.«
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat – vodja Sektorja za projekte.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije so se seznanili z vsebino predloženega gradiva.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se izvede prerazporeditev sredstev iz NRP 40720031 Dom kulture
Simona Jenka, iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje ter iz NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica na NRP
40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v skupni višini 84.282 EUR kot sledi:
1.

iz NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, postavke 131001 Investicije v nepremično kulturno
dediščino, podkonta 420801 Investicijski nadzor
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
v višini 7.320 EUR;

2.

iz NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, postavke 131001 Investicije v nepremično kulturno
dediščino, podkonta 420802 Investicijski inženiring
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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v višini 610 EUR;
3.

iz NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, postavke 131001 Investicije v nepremično kulturno
dediščino, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
v višini 24.400 EUR;

4.

iz NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, postavke 131001 Investicije v nepremično kulturno
dediščino, podkonta 420899 Plačila drugih storite in dokumentacije
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
v višini 1.952 EUR;

5.

iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, postavke 141001 Šport – investicije in invest. transfer,
podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
v višini 15.000 EUR;

6.

iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, postavke 141001 Šport – investicije in invest. transfer,
podkonta 420899 Plačila drugih storite in dokumentacije
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
v višini 15.000 EUR;

7.

iz NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, postavke 121001 Investicije in investic. transfer, podkonta
420401 Novogradnje
na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavko 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420299 Nakup druge opreme in napeljav
v višini 20.000 EUR.

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

A. DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
V razpravi je sodeloval Bojan Homan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
»Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020.«
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Stališče komisije:
Statutarno pravna komisija:

5

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Komisija se je seznanila in podala pripombo.
Sonja Mašič je opozorila, da izključevanje sosveta za KS ni primerno, izgleda kot da se KS umikajo od
upravljanja. Pojasnjeno ji je bilo, da gre tu le za izjemo, niti ne bo to postalo pravilo.
Komisija predlaga, da se v preostalem gradivo podpre, le glede opozorjenega pa se še razmisli o tem, ali je
potrebno gradivo popraviti.
V razpravi je sodeloval Tomaž Ogris.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
»Sprejme se predlagani amandma k 25. členu predloga Statuta Mestne občine Kranj.«
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI).

SKLEP:
»Sprejme se predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj s sprejetim amandmajem.«
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI
KRANJ – OSNUTEK - PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podal Slavo Savič – strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Kranj – osnutek in soglaša.
Razprave ni bilo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se sprejme po
skrajšanem postopku.«
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).
SKLEP:
»Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini
Kranj.«
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

6

6. ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA CRNGROB IN ŠUTNA – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – prva obravnava in
soglaša.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Sprejme se Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna v prvi obravnavi.«

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).
7.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE SIMONA JENKA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti.
Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom in s predlogom za skrajšani postopek, predlaga le redakcijski
popravek na način, da se iz besedila črta navedba »bivša Ekonomska šola«.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Simona Jenka Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Simona Jenka Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.«
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).
»Sprejme se predlog Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Simona Jenka Kranj.«

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 28 ZA).

8.ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JZ MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA
SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek.
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Komisija za kulturo in šport:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj – osnutek –
predlog za skrajšani postopek.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj se sprejme po skrajšanem
postopku.«
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
SKLEP
»Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.«
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
9.OBVEZNA RAZLAGA 6. ČLENA ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA
KRANJA
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Sprejme se Obvezna razlaga 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08 in 53/11).«
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).
10. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BI 42 – ZGORNJE BITNJE, NA
FUNKCIONALNIH ENOTAH FES1/1 IN FES1/2
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 – Zgornje Bitnje,
na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2 in soglaša.
V razpravi je sodeloval Bojan Homan.
Po končani razpravi je dal, predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora Bl 42 –
ZGORNJE BITNJE, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2.«
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).
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11.PREDLOG CEN STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Komisija se ne strinja oziroma je proti povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj. Komisija
predlaga, da naj Komunala Kranj, javno podjetje, poišče rezerve znotraj podjetja.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj in soglaša.
Podrobneje je točko predstavil direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.
V razpravi so sodelovali Tomaž Ogris, Jože Rozman, Ana Štromajer, Evstahij Dermota, Igor Velov, Zoran
Stevanović, Irena Dolenc, Boštjan Trilar, Marko Čehovin, Janez Černe, Bojan Homan.
Po končani razpravi je predsedujoči župan Matjaž Rakovec točko umaknil in se ni glasovalo.
12. TRAJNOSTNO ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT GORENJSKE
Uvodno poročilo je podal Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Trajnostno energetsko-podnebnim načrtom Gorenjske.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom.
Podrobneje je točko predstavil Anton Pogačnik.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Sprejme se Trajnostni energetsko – podnebni načrt Gorenjske.«
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).
13.POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MOK ZA L.2019
Uvodno poročilo je podala Suzana Gladovič.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za
l.2019.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP
»Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorab drog v Mestni
občini Kranj za leto 2019.«
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).
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14. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2019 Z OCENO VARNOSTNIH RAZMER
Uvodno poročilo je podal Matjaž Završnik.
V razpravi je sodelovala Saša Kristan.
Po končani razpravi je predsedujoči župan Matjaž Rakovec dal v potrditev naslednji
SKLEP
»Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z Oceno varnostnih razmer na območju občin Policijske postaje
Kranj za leto 2019.«
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

15. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ V LETU 2019
Uvodno poročilo je podal Martin Raspet.
V razpravi so sodelovali Jože Rozman, Ana Štromajer, Andreja Valič Zver.
Po končani razpravi je predsedujoči župan Matjaž Rakovec dal v potrditev naslednji
SKLEP
»Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izvajanjem Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj
v letu 2019.«
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).
16. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
1.

Nataša Majcen:
Predlaga in posreduje predloge za znižanje komunalnega prispevka za kmetijske objekte, da se vključijo v
pripravo novega odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. V pripravi je nov Odlok o programu
opremljanj stavbnih zemljišč. Na komisiji za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo so bili seznanjenji, da naj bi
bil pripravljen za prvo branje pozno jeseni. Ta rok je predolg zato je bilo predlagano da se bo pripravil do
septembrske seje. Pred septembrsko sejo pa želi predlagati, podati nekaj predlogov in prosi, da se
upoštevajo pri pripravi. Ker MO Kranj obsega 148 km2 prihaja do različnih terenskih situacij in potrebna bi
bila ločena, posamična obravnava oziroma predlaga, da se območje razdeli na kategorije, na primer:
I. KATEGORIJA (območje v neposredni bližini centra mesta – Glavni trg je izhodišče)…….40 % popusta za
izračunan komunalni prispevek
II. KATEGORIJA (območje v pasu 4 – 8 km od centra mesta)….. 50 % popusta za izračunan komunalni
prispevek
III. KATEGORIJA (območje nad 8 km od centra mesta)……60 % popusta za izračunan komunalni prispevek
Ali po vrsti objekta, kjer se upošteva posamezno vrsto komunalne opreme oziroma infrastrukture. Tako, kot
je bilo to urejeno v prejšnji zakonodaji (Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – 5 čl., 5. tč).
V prej omenjenem zakonu 227. člen določa, da občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila
komunalnega prispevka za gradnjo stavb, ki so v javnem interesu. Še enkrat poudari, da je premik hleva in
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lagun z gnojevko iz središča vasi na obrobje oziroma vsaj 100 m od hiš, javni interes. Zdravje ljudi in kakovost
zraka to sta.
2.
-

Sandra Gazinkovski:
Izpostavila je da je 160 otrok na čakalni vrsti za Kranjske vrtce. Okoli 60 otrok bo vpisanih v nove prostore OŠ
Simona Jenka. Zanima jo ali se bomo poslužili koncesij privatnih vrtcev za ostale čakajoče otroke, če da kdaj?
In če ne, zakaj ne?

3.
-

Tomaž Ogris:
V času, ko je bil župan Boštjan Trilar je bilo uvedeno plačevanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Višina ki je bila takrat določena naj bi bila primerljiva z višino in načrtom uvedbe davka na nepremičnine, ki
pa še vedno ni bil uveden. Zanima ga, kako se je ta višina tega nadomestila gibala v zadnjih letih. Želi tudi
kakšno primerjavo višine ene tipičnega stavbnega zemljišča v primerjavi s sosednjimi in ali primerljivimi
občinami.

4.
-

Milan Glamočanin:
Je podal pobuda oz. predlog ker se kot skrbnik sredstev srečuje s tem v praksi. Pravilnik o sredstvih za porabo
svetniških skupin je iz leta 2004 in bi potreboval posodobitve. Predlagal je da se uvrsti na dnevni red
naslednje seje Mestnega sveta, da se obravnava in se uskladi na svetniških skupinah. Je nekaj takih točk, ki
bi jih lahko kot npr. kot svetniška skupina so že velikokrat zahtevali, dali pobudo da se jim odobrijo parkirne
kartice in da jih lahko uporabijo pri delu same svetniške skupine, ker imajo tudi pisarno v centru mesta, pa
so to tudi dobili in so to tudi iz sredstev svetniških skupin plačali. Predlog je, da se do naslednje seje preveri,
ali se lahko v Pravilnik o porabi teh sredstev uvrsti tudi možnost najema parkirnega prostora v okviru Mestne
občine oz. v okviru parkirnih mest za to, da se lahko uporablja zadeva.
V pravilniku je tudi da se lahko uporablja plačilo za stroške obvestil o delovanju članov sveta v javnosti itd.
V modernem času, ko imamo te socialne mreže in na voljo za obveščanje dela skupine preko teh socialnih
mrež. Mogoče bi lahko tudi s temi socialnimi mrežami jih nekako uvrstili v sam pravilnik. To je samo pobuda.

-

5.
-

Irena Dolenc:
V Dom za starejše na Zlatem polju
Z zvišanjem povprečnin so občine dobile dodatna sredstva. Mestna občina Kranj skoraj 2 mio dodatnih
sredstev v letu 2020. načrtovano je da toliko tudi v letu 2021. ne predlaga rebalansa proračuna kot se dogaja
to v drugih občinah, ampak da se celotni znesek dviga povprečnin nameni gradnji prepotrebnega novega
doma za starejše na Zlatem polju. Konec junija bo objavljen razpis za koncesijo za 1100 novih postelj v
domovih za starostnike in prav bi bilo da bi bili pri tem udeleženi tudi Kranjčani. Prednost pri podeljevanju
koncesij bodo imele občine z veljavnimi gradbenimi dovoljenji. Zaradi takih dogodkov kot je bila epidemija
Covid 19 želijo koncesije podeljavati stavbam ki imajo manj kot 100 postelj. To pomeni da bi mi morali
razpoloviti naš načrtovani dom za starostnike predviden po DIIP-u. Županu želi, da bi bili pogovori na
ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti uspešen in da bi se konkretno dogovorili
kaj lahko MOK stori do konca junija da bomo uspeli s prijavo na razpisu.
Arriva
Prejšnjič je bilo govora, kako uspešni smo bili pri pogovorih z Arrivo da se breme krize razdeli. Prevozi se več
kot dva meseca niso opravljali, šoferji so prejemali 80% plače, velik del bremena plače je prevzela država.
Zanima jo koliko smo vseeno morali plačati Arrivi za neopravljene storitve?
Hiša športa
Nanjo so se obrnili občani z vprašanjem, kaj se dogaja s hišo športa? Potrebuje odgovore na sledeča
vprašanja:
Kaj bo v tej hiši? Kateri športi bodo zastopani in kako? Kakšna sredstva bodo porabljena iz proračuna Mestne
občine Kranj? In najpomembneje kdaj bo ta hiša športa odprta?

6. Igor Velov:
- Predlog da se v temu sistemu Kr s kolesom proba nekaj koles vključiti s trikolesnikom. Tiste, ki imajo dva
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zadaj. Ker ljudje ki so malo gibalno ovirani ali težko hodijo, so tudi taki, ki imajo težavo z ravnotežjem in tudi
nekateri zelo težko vozijo. Pozna osebno nekaj ljudi, ki se dnevno vozijo od avtobusne, hodijo peš ali proti
mestu ali v Zavodu korak ali v Zdravstveni dom. Se pravi, ta rejon bi lahko z nekaj kolesi opremili, da bi bili
na voljo na teh postajah.
7.
-

-

-

Damjana Piškur:
Prva pobuda VZK predlaga da se sredstva, ki bodo neizkoriščena zaradi odpovedi prireditev, kar je posledica
Covida 19, da mestna uprava pripravi informacijo oz. seznam odpovedanih prireditev s sredstvi ki so v
proračunu razporejena zanje.
Prav tako predlagajo da se sredstva preusmerijo v izgradnjo nujnih malih investicij, investicij v izboljšanje
komunalne infastrukture v mestnih in primestnih krajevnih skupnostih. Seznam teh del naj pripravijo in
uskladijo predsedniki KS na sosvetu KS.
g. Župana vpraša, zakaj se redno ne sklicujejo Sosveti KS?
Zaščitne maske. Predsednike KS zanima ali je kakšna možnost za nabavo pralnih mask? Kakšen strošek bi to
predstavljajo in če je možnost, da bi se zagotovila za krajane posebej za upokojence?

8.
-

Barbara Gunčar:
20.5. je podala pobudo za razširitev točke dnevnega redna na naslednji seji, in sicer izračunavanje
komunalnega prispevka za graditev hlevov in drugih objektov v interesu razvoja občine Kranj. Vse je že
Nataša povedala. Bi samo še dodala, da naj se vključi vse ostale gospodarske objekte. To je to, kar se tiče
poslovnika, če še velja bi se morala ta točka uvrstiti že na naslednji seji obravnavat.
Želi pisno, ker je podlaga pri izkazovanju njenega pravnega interesa. Na prejšnji seji je bila točka, ki jo je
podžupan ocenil kot nezakonito. Rada bi vprašala zakaj je ta točka pri enem pobudniku nezakonita pri
drugem pa zakonita, če sedaj dve isti pobudi. Obe sta isto pobudo dali oz. Nataša je dala na komisijo za
pobude in pritožbe. Njena komisija tega ni smela obravnavati ker se je ocenila kot nezakonita, njihova
komisija pa to lahko obravnava pa ni nezakonito.
Daje pobudo za racionalizacijo stroškov v Komunali Kranj. Cesta Brdo - Mlaka so bankine ki jih je
potrebno vsaj 3 krat, 4 krat na leto nasipati. In če bi te bankine namesto da so iz peska, če bi se te
bankine asvaltirale en meter bi se tukaj lahko privarčevalo na leto, da bi se cesta na nek način razširila,
in bi se lahko srečevala vozila in bankine ne bi bilo potrebno razširjat.
Daje pobudo, ki jo je njena komisija tudi obravnavala, da Zavod za turizem pripravi turistične pakete, da
bodo Slovenci lahko tudi uporabljali vavčarje in prišli pogledat lepote in zanimivosti kranjskega turizma,
kulturne dediščine in da se to poizkuša čimprej pripraviti in poskušat promovirat da bodo Slovenci prišli
v Kranj.

9.
-

Boštjan Trilar:
Pobuda od predsednika KS Besnica, g. Primoža Bavdka, in sicer gre samo za informiranje. Na spletni strani
Komunale Kranj obstaja eno orodje, ki če vtipkaš svoj domači naslov ti pove kakšni so načrti za izgradnjo
komunalne infrastrukture na tem področju. Nekako imamo tri statuse, da je komunala že zgrajena, govorim
o kanalizaciji, ali da je v načrtu kar pomeni da je že v proračunu občine ali da je v dolgoročnih načrtih ali pa
da je status še neznan. Sedaj širim to pobudo v imenu svetniške skupine VZK na cel Kranj, namreč da mestna
uprava čimprej pridobi informacije, kako bo na teh področjih kjer ljudje še nimajo informacije ali bo
kanalizacija zgrajena ali ne, da jim čimprej to razjasnijo. Je pa to zelo pragmatično vprašanje, namreč če je
kanalizacija zgrajena potem je obvezna da se morajo občani nanjo priključiti. Sedaj pa imajo zelo konkretno
pragmatično vprašanje ali gredo graditi male čistilne naprave oz. tri prekatne greznice ali čakajo da se bo
kanalizacija zgradila. Če grejo zdaj v investicijo se bodo morali priklopiti in jo bo ta investicija vržena proč.
Seveda se zavedam da je te informacije težko predvideti. Namreč Ministrstvo za okolje in prostor določa
aglomeracije kje je kanalizacija bo na osnovi oddaljenosti od centralne čistilne naprave, kar je povezano s
stroški na osnovi populacijskih enot oz. koliko ljudi živim na tem področju na osnovi nekih evropskih direktiv.
Gospa Hrovatova mu je prijazno razložila da je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo nove aglomeracije v
januarju in prosim, predlaga županu in upravi da čimprej vsem Kranjčanom, ki ne vejo ali kanalizacija bo ali
ne bo to sporočijo. Ne potrebuje odgovora samo daje pobudo.
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10. Jože Rozman:
- Kmet iz Rupe je pojasnil zakaj večkrat smrdi v gosto naseljenih naseljih. Kmetje imajo možnost, morda
celo obveznost v gnoj dodati aditiv ki veže nase dušik in ta ne gre v zrak. A bi občina kaj participirala in
posledično zahtevala striktno uporabo teh aditivov?
Ob 19.55 je bila seja zaključena.

Zapisala:
Neva Vehovec - Iličić
Matjaž Rakovec
Župan
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